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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Profitabilitas 

 Profitabilitas digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian 

ini.Rasio profitabilitas umumnya dianggap sebagai rasio keuangan dasar bagi 

bank untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja bank. Secara umum, jika rasio 

profitabilitas lebih tinggi dari pada pesaing yang lainnya, rata-rata industri, atau 

rasio dari tahun sebelumnya, maka menandakan bahwa perusahaan memiliki 

kinerja yang lebih baik (Islam, 2014).  

 Profitabilitas merupakan suatu indikator dalam mengukur pencapaian 

tujuan dari aktivitas bank, yang bertujuan untuk memaksimalkan laba dan 

minimalisasi resiko. Indikator yang selalu difungsikan untuk menilai profitabilitas 

seperti Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) (Attefah & Darko 

2016). 

 Return on Asset (ROA) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan 

persentase laba yang dihasilkan melalui seluruh sumber daya atau total aset dari 

perusahaan (Pradhan & Shrestha, 2017). Rasio ini mengukur profitabilitas yang 

dicapai oleh bank dengan menginvestasikan asetnya.ROA menjadi kunci utama 

dalam mengukur laba per dolar yang dihasilkan perusahaan (Naceur, 2003). 

Menurut Bennaceur dan Goaied (2008) ROA didapatkan dari laba bersih 

dikurangai pajak penghasilan bagi dan total aset. Rasio ini juga dapat 

mencerminkan kemampuan manajemen untuk mendapatkan laba dari aset yang 

dimiliki (Siraj & Pillai, 2012; Mengistu, 2015). 
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 Bank yang mempunyai rasio ROA yang tinggi menunjukkan mempunyai 

kinerja manajerial bgus baik dan efisien dalam mengelola asetnya untuk 

manghasilkan pendapatan.Sedangkan bank yang mempunyai rasio ROA yang 

lebih rendah menunjukkan bank tidak efisien dalam mengelola asetnya bank. 

Dengan mempertahankan ROA yang lebih tinggi akan meningkatkan keuntungan 

bank (Islam, 2014).  

 Selain ROA, Return on Equity (ROE) juga digunakan sebagai rasio 

keuangan dalam menilai kinerja perusahaan. Rasio ini dapat mambantu para 

investor dalam menganalisis naik turunnya saham. Rasio ini menjelaskan 

efektivitas pihak manajemen bank dalam mengolah modal investor sampai dengan 

pengembalian modal serta mendapat profit (Press et al., 2012). ROE didapatan 

dari laba bersih setalah dikurangi pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham 

dan dinyatakan dalam persen (Alper & Anbar, 2011).  

 Rasio juga dikenal sebagai aset bersih atau aset aset setelah dikurangi 

dengan kewajiban. Tinggi rasio ROE suatu bank menunjukkan semakin rendah 

tingkat resiko pengembalian modal bagi pemegang saham yang menanamkan 

modalnya serta pihak bank dapat mengelola modalnya dengan baik (Press et al., 

2012).  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenailikuiditas dan profitabilitasbank di awali oleh 

penelitian yang dilakukan di negara Yunani dengan melaksanakan pengujian 

terhadap 23 perbankan selama 10 tahun dari periode 1990 hingga 1999. Penelitian 
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ini berguna dalam menguji faktor tingkat likuiditas dalam mempengaruhi 

profitabilitas perbankan (Spathis etal,. 2002). 

 Penelitian terdahulu tentang protabilitas bank ini telah banyak diteliti di 

berbagai negara, seperti Arab Saudi (Al-tamimi, 2010; Almazari, 

2014),Bangladesh (Abdullah & Jahan, 2014; Islam, 2014), China (Sahyouni & 

Wang, 2018), Etiopia (Mengistu, 2015), Ghana (Lartey et al., 2013; Attefah & 

Darko, 2016), Hong Kong (Jiang & Tang, 2001), India (Haque & Shahid, 2016), 

Indonesia (Peling & Sedana, 2018), Iraq (Ibrahim, 2017), Italia (Menicucci & 

Paolucci, 2016), Kenya (Ongore & Kusa, 2013), India (Haque & Shahid, 2016), 

Macao (Vong & Chan, 2009), Malaysia (Bari et al,. 2019), Nepal (Shrestha et al., 

2017), Nigeria (Owoputi, 2014; Bassey & Moses, 2015; Akinwumi., et al 2017; 

Edem, 2017) Pakistan (Zaman et al., 2011;Azam & Siddiqui, 2012; Farooq et al., 

2015), Spanyol (Hoffmann, 2011), Sri Lanka (Perera, 2013; Kawshala, 2017), 

Turki (Alper & Anbar, 2011; Baser et. al, 2016; Topak & Talu, 2017), Tunisia 

(Naceur, 2003; Moussa et al., 2016), Vietnam (Chi et al., 2018), Yunani (Spathis 

etal., 2002; Alexiou & Sofoklis, 2009), Yordania (Saleh, 2014). 

 Dalam studi tentang faktor-faktor penentuan profitabilitas pada 10 

perbankan di Tunisia periode 1980-2000 menemukan bahwa profitabilitas yang 

tinggi cenderung berasosiasi dengan bank-bank dengan jumlah modal yang tinggi 

dan modal yang besar. Selanjutnya, hasil empiris dari penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu lainnya seperti pinjaman memiliki 

dampak yang bersifat positif terhadap profitabilitas dan ukuran bank memiliki 

dampak yang bersifat negatif terhadap profitabilitas (Naceur, 2003). 

Yuliati Tan. Analisis Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan Jasa Otoritas Keuangan (OJK).  
UIB Repository©2019.



11 

 

 Universitas Internasional Batam 
 

 Penyelidikan mengenai profitabilitas pada bank Eropa pada tahun 1990 

dengan determinan ukuran perusahaan, jenis kepemilikan, dan likuiditas. Hasil 

menemukan bahwa meskipun persaingan semakin ketat, terdapat laba abnormal 

yang signifikan dari tahun ke tahun dengan hubungan signifikan yang rendah 

(Goddard et al., 2004).Bank yang berhasil mengoptimalkan tingkat likuiditas 

kemungkinan tidak berhubungan sama kegiatan jangka pendeknya. Hal ini karena 

standar bank lebih menentukan dalam pencaipaian profitabilitas (Rangan & 

Flannery, 2004).  

 Studi mengenai aset likuid dan profitabilitas pada bank di Kanada 

berhasil membuktikan bahwa profitabilitas dapat meningkat apabila bank yang 

memiliki lebih aset likuid yang lebih tinggi. Bank dengan tingkat likuiditas yang 

lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan meningkatkan 

probitabilitas di masa depan. Hal ini karena likuiditas yang lebih tinggi 

merupakan suatu jaminan atas solvabilitas bank dan memungkinkan bank 

menawarkan pinjaman dengan lancar (Bordeleau et al., 2010). 

 Analsis mengenai berhubungan dengan determinan  profitabilitas pada 10 

di Pakistan periode 2004-2008. Penelitian ini hanya berfokus pada determinan 

internal yang terdiri dari dampak asset, pinjaman, ekuitas, dan deposito terhadap 

profitabilitas dimana diukur melalui ROA.Hasil menemukan bahwa variabel-

variabel tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas. Namun 

juga menyatakan bahwa total aset terlalu tinggi tidak selalu mendapat profit yang 

tinggi (Javaid et al., 2011). 
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 Penelitian yang mempelajari hubungan antara antara likuiditas dan 

profitabilitas pada 10 perbankan di Yordania periode 2001-2010.Profitabilitas 

terdiri dari ROA dan ROE.sedangkan likuiditas terdiri dari capital adequacy, asset 

composition, credit risk, cost management, dan size. Adapun determinan lainnya 

seperti market concentration, dan inflation economic growth.Hasil menyimpulkan 

bahwa likuiditas bersifat signifikan dan mempengaruhi variasi profitabilitas 

perbankan. Bank dengan profitabilitas yang tinggi cenderung dikaitkan dengan 

memiliki modal yang besar, kemampuan penyaluran dana yang tinggi, serta 

memiliki resiko kredit yang rendah (Imad et al., 2011). 

 Dalam studi yang mengidentifikasi tentang faktor-faktor pengaruh 

likuiditas pada bank komersial Hongaria periode 2001-2010. Hasil uji dari regresi 

data panel menjelaskan bahwa likuiditas bank berhubungan bersifat positif dengan 

kecukupan modal bank, profitabiltas bank, dan tingkat bunga pinjaman. 

Sedangkan likuiditas bank berhubungan bersifat negatif dengan ukuran bank, 

margin bunga, suku bunga kebijakan moneter dan suku bunga pada pertukaran 

antar bank (Vodova, 2011). 

 Pengujian tentang pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap 

profitabilitas bank-bank Nigeria tertentu. Data diambil dari periode 1980-2006. 

Data dianalisis dengan menggunakan descriptive statistics and regressive 

distributed lag (ARDL) model. Hasil empiris ini menunjukkan adanya hubungan 

signifikan yang bersifat positif antara cash reserve ratio, liquidity ratio, dan 

corporate income tax terhadap profitabilitas bank. Di sisi lain, adanya signifikan 

yang bersifat negatif dan antara saving deposit rate, gross national saving, 

Yuliati Tan. Analisis Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan Jasa Otoritas Keuangan (OJK).  
UIB Repository©2019.



13 

 

 Universitas Internasional Batam 
 

balances with the central bank, inflation rate, dan foreign private 

investmentterhadap profitabilitas bank (Uremadu, 2012).  

 Dalam penelitian mengenai pengaruh antara efisiensi dalam mengelola 

likuiditas terhadap profitabilitas perbankan. Dimana profitabilitas dihitung melalui 

ROCE dan menyimpulkan tingkat likuiditas dapat dicapai jika bank memegang 

jumlah uang kas yang tinggi dibandingkan jumlah simpanannya. Tetapi dengan 

memegang kas yang terlalu banyak tidak akan membawa banyak keuntungan 

karena akan kehilangan peluang investasi (Agbada & Osuji, 2013). 

 Studi tentang pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas bank di 

Nigeria. Laporan keuangan bank yang digunakan dari 2006-2010. Temuan dari 

analisis sekunder menunjukkan adanya hubungan signifikan dan positif antara 

kecukupan likuiditas dan profitabilitas bank. Hal ini menandakan likuiditas 

merupakan peranan penting dalam menentukan profitabilitas perbankan (Oalekan 

& Adeyinka, 2013). 

 Dalam penelitian mengenai hubungan likuiditas dan profitabilitas bank di 

Ghana. Profitabilitas bank dihitung malalui menggunakan Return on Asset. 

Sedangkan likuiditas dihitung melalui Temporary Investment Ratio dimana 

pengukurannya menggunakan perbandingan setara kas dengan total aset.Metode 

ini menggunakan sampel dari bank yang terdaftar periode 2005 sampai 2010.Dari 

hasil penelitian tersebut, menunjukkan hasil bahwa antara likuidasi dan 

profitabilitas memiliki hubungan signifikan positif (Lartey et al., 2013). 

 Penelitian yang dilakukan di Bangladesh tentang pengaruh likuiditas 

terhadap protabilitas bank. Profitabilitas pada bank dihitung melalui ROA dan 
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ROE. Sedangkan manajemen likiuditas dihitung melalui Loan Deposit Ratio 

(LDR), Deposit Asset Ratio (DAR), dan Cash Deposit Ratio (CDR).  Penelitian ini 

menggunakan 5 sampel bank mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 

Penelitian menyatakan variabel LDR, DAR, dan CDR memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap ROA dan ROE (Abdullah & Jahan, 2014). 

 Penelitian mengenai pengaruh Cash Reserve Ratio (CRR) terhadap ROA 

dan ROE. Penelitian mengambil sampel dari 17 bank di Pakistan dengan 

menggunakan laporan keuangan dari tahun 2005-2014 yakni laporan 10 tahun. 

Hasil penelitian meyimpulkan terdapatnya pengaruh signifikan yang bersifat 

nagatif antara cash reserve ratio (CRR) dan Profitability (Islam, 2014). Model 

penelitian tersebut ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Pengaruh Reserve Requirement Ratio, Cash Reserve Ratio, 

terhadap Return on Asset dan Return on Equity, sumber: Abid (2015). 

Penelitian yang dilakukan di Yordania memusatkan perhatian pada efek 

likuiditas terhadap profitabilitas bank umum dari tahun 2015-2012 dengan 

mengambil 13 sampel bank. Hasil menyimpulkan terdapatnya pengaruh signifikan 

arah positif dari quick-acid ratio, dan investment ratio, terhadap profitabilitas. 

Sedangkan pengaruh signifikan arah negatif dari capital ratio dan liquid 

ratioprofitabilitas (Alashatti, 2015). 

Cash Reserve Ratio 

Profitability- 

Return on Asset 

Profitability- 

Return on Equity 
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Studi penelitian tentang profitalitas bank dan manajemen likuiditas, 

dimana profitabilitas bank dihitung melalui ROA dan ROE. Selanjutnya 

manajemen likiuditas dihitung dengan menggunakan Current Ratio, Liquid Assets 

to Total Asset Ratio, Loans and Advances to Deposits Ratio, Cash to Total 

Deposits Ratio, Loans dan Advances to Total Assets Ratio (Bassey & Moses, 

2015). 

 Penelitian untuk mengetahui pengaruh profitabilitas bank yang diukur 

dengan menggunakan ROA dan ROE. Sedangkan manajemen likuiditas dihitung 

dengan Current Ratio dan Advances to Deposit Ratio. Penelitian dilakukan 

terhadap10 bank di negara Pakistan pada tahun 2009 sampai 2013. Hasil analisis 

ini menemuakan likuiditas memiliki pengaruh signifikan positif tehadap 

profitabilitas pada bank yang ada di negara Paksitan (Farooq et al., 2015). 

 Pengujian tentang dampak likuiditas terhadap profitabilitas bank 

komersial di Nepal dimana ROA dan ROE digunakan sebagai pengukur 

profitabilitas bank. Sedangkan Capital Ratio, Investment Ratio Liquidity Ratio, 

dan Quick Ratio digunakan sebagai pengukur likuiditas bank.Metode penelitian 

menggunakan sampel dari 16 bank komersial dengan periode 2005-

2014.Penelitian menunjukkan bahwa Investment Ratio, Liquidity Ratio dan 

Capital Ratio berdampak signifikan positif terhadap ROA dan ROE.Sedangkan 

Quick Ratio berdampak signifikan negatif terhadap ROA dan ROE (Pradhan & 

Shrestha, 2017). 

Penelitian tentang pengaruh manajemen likuiditas terhadap profitabilitas 

bank di Pakistan. Dalam penelitian tersebut, profitabilitas bank dapat dihitung 
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dengan menggunakan ROA dan ROE.Sedangkan manajemen likiuditas dihitung 

melalui CR, ADR, CDR, Deposit Assets Ratio. Metode yang digunakan adalah 

metode kuantitatif yakni menggunakan sampel laporan keuangan tahunan dari 

bank-bank yang terdaftar di Pakistan mulai dari 2006-2016. Dari penelitian yang 

telah dilakukan mengatakan bahwa terdapat  pengaruh signifikan pada manajemen 

likuiditas terhadap profitabilitas bank yang diteliti (Bagh, 2017). Penelitian yang 

juga dilakukan pada bank-bank yang terdapat dipakistan menyimpulkan bahwa 

profitabilitas dipengaruhi oleh manajemen likuiditas (Ail & Akhter, 2011). Model 

penelitian tersebut ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Pengaruh Deposit Asset Ratio, Cash Deposit Ratio, Loan to 

Deposit Ratio Current Ratio terhadap Return on Asset dan Return on Equity, 

sumber: Bagh et al. (2017). 

 Pengujian dengan menggunakan ROE sebagai pengukur profitabilitas. 

Variabel liquidity ratio, loan-to-total deposit ratio, dan cash reserve ratio 

digunakan sebagai pengukur likuiditas. Objek penelitian dilakukan terhadap bank 

komersial yang terdapat di Nigeria dengan menggunkan data dari laporan 

keuangan tahunan bank periode 1986 hingga tahun 2011. Hasil dari penelitian 

Deposit Asset Ratio 

Cash Deposit Ratio 

Loan to Deposit Ratio 

Current Ratio 

 

Profitability- 

Return on Asset 

Profitability- 

Return on Asset 

Yuliati Tan. Analisis Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan Jasa Otoritas Keuangan (OJK).  
UIB Repository©2019.



17 

 

 Universitas Internasional Batam 
 

tersebut menunjukkan bahwa variabel manajemen likuiditas (current ratio, liquid 

to asset ratio, dan cash to deposit ratio) berdampak negatif terhadap profitabilitas, 

sedangkan rasio manajemen efisiensi (loans and advances to total deposits dan 

loans and advances to total asset) berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

(Edem, 2017). 

Dalam penelitian tentang dampak likuiditas terhadap profitabilitas di 

sektor perbankan Irak. Dalam penelitian tersebut, profitabilitas bank dihitung 

melalui ROA dan ROE. Sedangkan manajemen likiuditas diukur dengan 

menggunakan advances to deposit ratio, deposit asset aatio, dan cash deposit 

ratio dengan mengunakan sampel bank yang terdaftar di Iraqi Stock Exchange 

(ISX). Dari penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan positif pada ADR, DAR, dan CDR terhadap ROA. Dengan adanya 

kenaikan dalam Cash & Equivalents, Loans and Advances, dan Total Deposit 

akan meningkatkan laba bersih bagi bank. Sehingga bank-bank Irak harus 

meningkatkan rasa kenyamanan bagi pelanggan untuk menarik deposan yang 

lebih banyak (Ibrahim, 2017). 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variable Dependen  

2.3.1 Pengaruh Current Ratio terhadap Profitabilitas 

 Current ratio digunakan untuk mengukur kelancaran likuiditas.Hal ini 

dapat diukur dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar.Semakin tinggi 

perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar manandakan semakin 

tinggi kemampuan bank dalam melunasi kewajiban lancarnya. Peningkatan pada 
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Current Ratio menandakan bahwa likuiditas juga mengalami peningkatkan dan 

akan meningkatlan profitabilitas (Angmor et al., 2013). 

Current Ratio digunakan untuk menguji likuiditas bank dengan 

memperhitungkan proporsi aset lancar dalam melunasi kewajiban lancar. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah aset lancar perusahaan seperti kas, 

surat berharga, aset dan persediaan dapat melunasi kewajibannya lancar seeperti 

wesel bayar, hutang lancar, biaya dan pajak yang masih harus dibayar. Secara 

teori, semakin tinggi current ratio akan semakin bagus (Saleh, 2014). Hal ini 

sesuai dengan penelitian menyatakan bahwa dengan memegang aset lancar yang 

lebih banyak akan lebih gampang dalam melunasi kewajiban lancarnya (Akoto et 

al., 2013; Alshattim, 2015; Farooq et al., 2015; Bagh et al., 2017).  

Penelitian tentang pengaruh Current Ratio terhadap profitabilitas bank. 

Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel dari 23 bank di Nigeria dari tahun 

2006 hingga 2015. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan 

negatif antara CR dan profitabilitas bank. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

peningkatan lukuiditas akanmengakibatkan penurunan terhadap profitabilitas 

suatu bank (Raymond, 2017). Hasil ini sejalan studi  yang menyatakan memegang 

aset likuid yang terlalu tinggi akan sedikit bahkan sama sekali tidak menghasilkan 

bunga serta kehilangan peluang dalam investasi lainnya sehingga merugikan 

pemegang saham yang berharap dapat pengembalian dari modal yang ditanam 

(Lartey et al., 2013). 
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2.3.2 Pengaruh  Advances to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas 

Advances to Deposit Ratio (ADR) adalah ratio yang berperan penting 

dalam mengukur kondisi likuiditas suatu bank. Advances mempunyai arti yang 

sama dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak bank atau biasanya disebut 

loans. Bank yang memiliki ADR rendah dianggap memiliki likuiditas yang 

berlebihan, akan berakibat pada penurunan profit serta memiliki resiko lebih kecil 

dibandingkan bank yang mempunyai ADR yang tinggi dimana menunjukkan 

likuiditas lebih rendah serta memberikan profit yang lebih tinggi. Namun ADR 

yang yang terlalu tinggi juga dapat menandakan bank telah mengalami tekanan 

finansial karena berlebihan dalam penyaluran pinjaman serta juga mengalami 

resiko klaim dari deposito yang tinggi. (Islam, 2014).  

 Dalam penelitian di United Arab Emirates tentang pengaruh Advances to 

Deposit Ratio terhadap profitabilitas bank yakni ROA dan ROE. Studi dilakukan 

dengan menggunakan sampel seluruh bank nasional yang terdaftar di mulai dari 

periode tahun 1996 hingga tahun 2008. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, 

dapat meyimpulkan bahwa ADR terdapat pengaruh signifikan yang bersifat positif 

dengan ROA dan ROE (Al-tamimi, 2010). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

juga menemukan adanya hubungan signifikan positif antara Advances to Deposit 

Ratio dengan ROA dan ROE dalam penelitiannya pada bank di Pakistan (Azam & 

Siddiqui, 2012). Dengan demikian, naik atau turunnya deposit akan 

mempengaruhi profitabilitas suatu bank serta menjadi salah satu sumber dalam 

menaikkan keuNtungan pada bank. Penelitian yang bahwa ADR hasil yang sama 
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terdapatnya pengaruh signifikan yang bersifat positif dengan ROA dan ROE 

(Hindarto, 2011; Pradhan & Shrestha, 2014; Bagh, 2017; Lubis et al.,2017). 

Dalam penelitian terhadap perbankan di Indonesia menemukan adanya 

pngaruh signifikan yang bersifat negatif. Dalam studi juga menjelaskan jika 

terjadi kenaikan pada ADR maka dapat menyebabkan laba mengalami penurunan 

sehingga ADR yang tinggi menunjukkan bank tidak likuid dengan kondisi kinerja 

yang minus. Peningkatan ADR juga menunjukkan ketidaklancaran bank dalam 

melunasi dana yang diperoleh dari nasabah dan deposan melalui penyaluran kredit 

(Khoirunnisa, 2015). Hasil dari penelitian lain jugamembuktikkan adanya pngaruh 

signifikan yang bersifat negatif (Abdullah & Jahan, 2014; Bassey & Moses, 2015; 

Moussa & Chedia, 2016; Akinwumi et al.,2017; Ibrahim, 2017; Pradhan & 

Shrestha, 2017).  

Dalam studi empiris mengenai determinan profitabilitas bank dengan 

mengambil sampel dari 16 bank di Pakistan dengan menggunakan laporan 

keuangan 5 tahun. Dengan tujuan menguji pengaruh ADR tarhadap ROA dan 

ROE. Hasil menujukkan bahwa ADR terdapat hubungan yang tidak signifikan 

terhadap ROA dan ROE. Dengan ini menandakan naik turunnya ADR tidak 

berpengaruh pada profitabilitas bank. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

besarnya kepemilikan aset dari perbankan (Mushtaq et al., 2014). Selain itu laba 

bank bukan saja berasal dari penghasilan bunga atas pinjaman yang disalurkan 

melainkan juga bisa berasal dari penghasilan komisi (Bilian & Purwonto, 2014). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

tidak signifikan antara ADR dan ROE terhadap bank di Indonesia yang 
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menyatakan hal ini terjadi dikarenakan bank kurang mengoptimalkan dananya 

dalam memberikan kredit kepada masyarakat (Suprianto, 2014). Pihak bank lebih 

mengutamakan cara lain guna menarik minat konsumen seperti adanya pelayanan 

asuransi jiwa, kepemilikan logam mulia, layanan gadai, pembiayaan multijasa 

(biaya haji, umrah, pendidikan, wisata), pinjaman modal usaha, adanya 

penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli, sewa dan usaha lainnya (Abdullah & 

Jahan, 2014). Penelitian lain juga menemukan hasil yang sama (Fajari & Sunarto, 

2017; Pinasti, 2018). 

 

2.3.3 Pengaruh Cash Deposit Ratio terhadap Profitabilitas 

 Cash Deposit Ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan antara 

aset likuid dengan total aset. Aset likuid disini mencakup kas & ekuivalen di 

bank. Risiko likuiditas adalah salah satu jenis risiko bagi bank, ketika bank 

memiliki aset lancar yang lebih rendah maka mereka lebih rentan terhadap 

penyisihan deposit yang besar. Oleh karena itu, risiko likuiditas diestimasi dengan 

rasio aset lancar terhadap deposito dan aset lancar terhadap total aset. 

Analisis pengaruh antara Cash & Cash Equivalent / Total Asset dan 

Return on Assets pada 15 bank di Pakistan. Tahun penelitian mulai 2006 hingga 

2011 dengan menggunakan skala pengukuran interval.Dari hasil analisis tersebut, 

ditemukan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara CDR dan ROA. 

Hasil menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan setara kas juga akan dapat 

menigkatkan keuntungan pada bank (Raashid et al., 2015). 
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Studi yang bertujuan untuk meNgetahui faktor internal yang paling 

pengaruh terhadap profitabilitas bank di Arab Saudi dan Jordan mengenai 

hubungan ROA (Return on Assets) dengan Cash Deposit Ratio. Metode teliti 

mengambil sampel dari 63 bank di Arab Saudi dan 98 bank di Jordan mulai dari 

tahun 2005 hingga 2011. Dari hasil studi yang telah dilakukan menyimpulkan 

adanya hubugan signifikan positif antara ROA dengan CDR (Ibrahim,2017). 

Penelitian di Iran mengenai hubungan cash deposit ratio dengan return on asset 

dengan menggunkan 5 sampel bank juga menemukan terdapatnya hubungan 

signifikan positif (Almazari, 2014). 

Penilitian dari Sri Langka menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

tidak signifikan antara Liquidity Ratio (Cash & Cash Equivalent / Total Asset) dan 

Return on Assets pada bank. Dalam arti lain, tinggi rendahnya Liquidity Ratio 

tidak akan mempengaruhi pada profitabilitas bank (Kawshala, 2017). Terdapat 

juga penelitian yang menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara rasio 

likuiditas dan profitabilitas (Molyneux & Thornton, 1992; Guru et al., 2002; 

Pasiouras & Kosmidou, 2007). 

 

2.3.4 Pengaruh Deposit Asset Ratio terhadap Profitabilitas 

 Deposit asset ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar asset 

suatu perbankan yang berasal dari dana simpanan (Mwangi et al., 2015). DAR 

juga mengukur kemampuan bank dalam mengubah kewajiban yang berupa 

simpana menjadi aset yang menghasilkan pendapatan, yang juga mengungkapkan 

efisiensi operasi bank (Menicucci & Paolucci, 2016). Pendanaan bank sangat 
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dipengaruh oleh simpanan, lebih banyak simpanan akan meningkatkan kapasitas 

pinjaman dan dapat menigkatkan keuntungan sehingga bisa mencapai 

profitabilitas yang lebih tinggi. (Naceur, 2003). Simpanan merupakan sumber 

utama pendanaan bank dan juga merupakan biaya dana terendah. Semakin besar 

simpanan yang diolah menjadi dana penyaluran, semakin besars margin dan 

keuntungan bunga oleh bank (Sedana, 2018). Secara umum diyakini bahwa 

simpanan nasabah memengaruhi kinerja perbankan secara positif selama ada 

permintaan yang cukup untuk pinjaman di pasar (Vong & Chan, 2009). 

Pengujian terhadap hubungan antara Deposit Assets Ratio dengan ROA 

pada sektor perbankan di Hong Kong. Dari hasil ujian tersebut menemukan 

adanya hubungan signifikan positif antara dua variabel tersebut (Jiang & Tang, 

2001). Penelitian yang menguji tentang pengaruh Deposit Asset Ratio terhadap 

ROA dan ROE dengan menggunakan sampel dari 15 top bank di Pakistan yang 

menemukan adanya hubungan signifikan positif (Zaman, 2011). Simpanan 

merupakan sebagai alternative murah dalam pendanaan karena simpanan 

dianggap dapat menurunkan biaya operasi dalam proses meningkatkan 

profitabilitas (Helms, 2015). Semakin tinggi DAR menandakan semakin banyak 

deposan yang menabung uangnya dibank sehingga semua aktivitas perbankan 

akan lebih stabil karena biaya pendanaan akan menjadi lebih rendah (Ana et al., 

2011). Terdapat juga penelitian yang menemukan terdapat hubungan positif antara 

DAR dan profitabilitas (Alper & Anbar, 2011; Gul et al., 2011; Hoffmann, 2011; 

Kurniawati, 2012; Muda et al., 2013; Mahmood et al., 2014; Owoputi, 2014; 

Olaoye & Olanrewaju, 2015; Ramlan & Sharrizat, 2016; Ibrahim, 2017). 
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Mushtaq et al. (2014) telah melakukan studi empiris mengenai 

determinan profitabilitas bank. Dalam studinya meneliti tentang hubungan 

variabel dependen yakni ROE dan variabel indenpenden yakni Deposit Asset 

Ratio.Dengan mengambil sampel dari 16 bank di Pakistan dari laporan keuangan 

dari tahun 2009-2013. Serta menyimpulkan bahw DAR tidak signifikan terhadap 

ROE.Besar kecilnya deposits tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang 

diukur menggunakan ROA (Allen & Rai, 1996). Terdapat juga penelitian lain 

yang menemukan bahwa adanya hubungan signifikan negatif antara DAR dan 

ROA (Al-Jarrah, 2013). 

 

2.3.5 Pengaruh Cash Reserve Ratio terhadap Profitabilitas 

 Cash Reserve Ratio atau kebijakan cadangan wajib adalah suatu 

kebijakan Bank Sentral yang mengharuskan bank-bank umum untuk memelihara 

cadangan wajib. Besarnya cadangan wajib tersebut, misalnya minimum 20 % dari 

total kewajibannya. Apabila pemerintah menurunkan cash reserve ratio, maka 

dengan uang tunai yang sama bank umum dapat menciptakan kredit dengan 

jumlah yang lebih besar. Akibatnya, jumlah uang yang beredar di masyarakat 

naik. Sebaliknya, jika pemerintah mengehendaki berkurangnya jumlah uang yang 

beredar, maka cash reserve ratio dinaikkan. Rasio ini juga berfungi sebagai alat 

dalam manajemen likuiditas (Husain et al., 2015). Penelitian mengenai CRR 

terhadap ROA dan ROE yang dilakukan dengan mangambil sampel dari 17 bank 

di Pakistan dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2005-2014 yakni 
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laporan 10 tahun. Dari penelitian tersebut meyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan negatif antara CRR dan profitabilitas (Abid & Lodhi, 2015). 

 Penelitian mengenai tentang mengenai likuidasi bank yang menggunakan 

ROE sebagai pengukur profitabilitas sedangkan Liquidity Ratio, Advances to 

Deposit Ratio, dan Cash Reserve Ratio adalah sebagai pengukur likuiditas. Subjek 

penelitian dilakukan terhadap bank komersial yang terdapat di Nigeria dengan 

menggunkan data dari laporan keuangan tahunan bank periode 1986 hingga tahun 

2011. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh likuiditas 

dimana yang dimaksud adalah Cash Reserve Ratio memiliki pengaruh signifikan 

positif tehadap profitabilitas bank (Edem, 2017). 

 

2.4 Model Penelitian 

 Penelitian ini adalah replikasi melalui 2 penelitian penelitian (Bagh et al., 

2017; Edem, 2017).Perbedaan dari penenilian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian. Berdasarkan teori diatas, 

maka penyusunan model dalam penelitian bisa digambarkan sebagai dibawah ini: 
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Gambar 2.3 Model Pengaruh Deposit Asset Ratio, Cash Deposit Ratio, Loan to 

Deposit Ratio, Current Ratio, dan Cash Reserve Ratio Terhadap Return on Asset 

dan Return on Equity, sumber: Bagh et al. (2017), Edem (2017). 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian dapat dikembangkan melalui penjelaskan dan 

penggambaran model di atas yang sebagai berikut: 

H01: Deposit Asset Ratio memiliki pengaruh secara signifikan yang bersifat 

positif terhadap ROA dan ROE. 

H02: Cash Deposit Ratio memiliki pengaruh secara signifikan yang bersifat 

positif terhadap ROA dan ROE. 

H03:  Advanced to Deposit Ratio memiliki pengaruh secara signifikan yang 

bersifat positif terhadap ROA dan ROE. 

H04: Current Ratio memiliki pengaruh secara signifikan yang bersifat positif 

terhadap ROA dan ROE. 

H05: Cash Reserve Ratio memiliki pengaruh secara signifikan yang bersifat 

positif terhadap ROA dan ROE. 
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